
বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা - ০১ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

চতুর্ থ অধ্যায়: ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালনি মূিধন 

 

ক্লাস-০১ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 ব ৌর্ মূিধনী বকাম্পালনি ধািণা    

 ব ৌর্ মূিধনী বকাম্পালনি বেলিষ্ট্য 

 বিয়াি, ষ্ট্ক ও ঋণপলত্রি ধািণা 

 বিয়াি ও ষ্ট্ক-এি মলধ্য পার্ থকয 

 বিয়াি ও ঋণপত্র-এি মলধ্য পার্ থকয 
 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 

 ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালন কী তা েণ থনা কিলত পািলে।   

 ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালনি বেলিষ্ট্য েণ থনা কিলত পািলে।   

 বিয়াি, ষ্ট্ক ও ঋণপত্র কী তা েণ থনা কিলত পািলে।   

 বিয়াি ও ষ্ট্ক -এি মধ্যকাি পার্ থকয লনরূপণ কিলত পািলে।   

 বিয়াি ও ঋণপত্র-এি মধ্যকাি পার্ থকয লনরূপণ কিলত পািলে।   
 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
প্রশ্ন: বকার্ায় সে থপ্রর্ম ব ৌর্ মূিধনী বকাম্পালনি উদ্ভে িয়? 

ক) জাপালন     খ) ইংল্যালে    

গ) িালিয়ায়       ঘ) আলমলিকায়                                                                          

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: োংিালেলি েতথমালন কত সালিি বকাম্পালন আইন প্রচলিত?  

ক) ১৯১৩      খ) ১৯৭২   

গ) ১৯৯৪      ঘ) ২০০২                                                                          

উত্তি: (গ) 

 

 েহুপেী সমালিসূচক েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
প্রশ্ন: বেলিি আইন সভা ো বপ্রলসলেলেি লেলিষ আলেি েলি গঠিত ও পলিচালিত বকাম্পালনলক লেলধেদ্ধ বকাম্পালন েলি। ব মন- 

i. লেআিটিএ    

ii. লেলসআইলস 

iii. েলিউ এ এস এ 

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii       খ) i ও iii   

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)        



                                                           

 অলভন্ন তথ্যলভলত্তক েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
 

লনলচি অনুলেেটি পল া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি োও:  

 

লেশ্বলেদ্যািয় পাঠ বিলষ লতন েন্ধু লমলি ‘েন্ধু লি.’ নালম একটি ব্যেসায় প্রলতষ্ঠান গল  বতালি। তালেি প্রলতষ্ঠানটিি অন্যতম 

বেলিষ্ট্য িলিা: এটি লনজ নালম পলিচালিত িয়, লনজস্ব সীি ব্যেিাি কলিালত পালি এেং সেস্যলেি োয়ও সীমােদ্ধ।  

 

প্রশ্ন: ‘েন্ধু লি.’ বকান ধিলণি প্রলতষ্ঠান? 

K) একমালিকানা ব্যেসায়  

L) অংিীোিী ব্যেসায়     

M) সমোয় ব্যেসায়    

N) ব ৌর্ মূিধনী ব্যেসায়                                                                           

উত্তি: (ঘ) 

 

প্রশ্ন: ‘েন্ধু লি.’ নামক প্রলতষ্ঠানটিি বেলত্র প্রল াজয িলে - 

i. লচিন্তন অলিত্ব সম্পন্ন    

ii. কৃলত্রম ব্যলিসত্তাি অলধকািী  
iii. বেলি প্রচলিত বকাম্পালন আইন িািা গঠিত ও পলিচালিত  

লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii    

খ) i ও iii   

গ) ii ও iii   

ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)                                                                    

 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে থাচলন প্রশ্ন িলয় র্ালক। লেগত লতনেছলিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি 
ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি বকান সৃজনিীি প্রশ্ন িলে না।  
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা -০১ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

চতুর্ থ অধ্যায়: ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালনি মূিধন 

 

ক্লাস-০2 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 বিয়াি মূিধলনি ধািণা  

 বিয়াি মূিধলনি বেলণলেভাগ 

 সমিাি, অলধিাি ও অেিালি বিয়াি ইস্যযি ধািণা   

 গুরুত্বপূণ থ কলয়কটি েফাি লনলয় আলিাচনা:  
     অেলিখক ও অেলিখলকি কলমিন, প্রার্লমক খিচ, বিয়াি ইস্যয খিচ ও ব্যাংক চাজথ ইতযালে 

 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 

 বিয়াি মূিধলনি বেলণলেভাগ ব্যাখ্যা কিলত পািলে।   

 লেলভন্ন ধিলণি বিয়াি মূিধন লনণ থয় কিলত পািলে।  

 সমিাি, অলধিাি ও অেিালি বিয়াি ইস্যয কী তা েণ থনা কিলত পািলে।  

 বিয়াি অলধিাি ও বিয়াি অেিালিি পলিমাণ বমাট ও একক প্রলত লনণ থয় কিলত পািলে। 

 অেলিখক ও অেলিখলকি কলমিন কী তা েণ থনা কিলত পািলে। 

 প্রার্লমক খিচ কী তা েণ থনা কিলত পািলে।  

 বিয়াি ইস্যয খিচ ও ব্যাংক চাজথ কী তা েণ থনা কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

 সাধািণ েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: বকাম্পালন গঠলনি সময় বিয়াি লেলি কলি মূিধন সংগ্রলিি ব  অলধকাি পাওয়া  ায়, বসই মূিধনলক কী মূিধন েিা িয়?  

ক) অনুলমালেত মূিধন    খ) ইস্যযকৃত মূিধন  

গ) তিেকৃত মূিধন    ঘ) আোয়কৃত মূিধন                                                                           

উত্তি: (ক) 

প্রশ্ন: জনাে মলফজ ১০০ টাকা মূলল্যি প্রলতটি বিয়াি ১২০ টাকা েলি ২৫০টি বিয়াি িয় কলি। তাি োয় কত টাকা প থন্ত সীমােদ্ধ?  

ক) ৫,০০০ টাকা     খ) ২৫,০০০ টাকা    

গ) ৩০,০০০ টাকা      ঘ) ৫৫,০০০ টাকা                                                                          

উত্তি: (খ) 

প্রশ্ন: বকাম্পালন আইন অনুসালি বিয়াি ইস্যযি বেলত্র অেিালিি সলে থাচ্চ িাি কত?  

ক) ৫%      খ) ১০%     

গ) ১৫%        ঘ) ২০%                                                                           

উত্তি: (খ) 

 



 েহুপেী সমালিসূচক েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
 

প্রশ্ন: বকাম্পালন বিয়াি ইস্যয কিলত পালি - 

i. সমিালি    

ii. অেিালি   
iii. অলধিালি  
লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii       খ) i ও iii   

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (ঘ)    

     

প্রশ্ন: অলধিালি বিয়াি ইস্যযি কািণ - 

i. নতুন বকাম্পালনি ব্যেসালয় উজ্জি সম্ভােনা র্াকলি    

ii. পুিাতন প্রলতলষ্ট্ত বকাম্পালনি নতুন বিয়াি লেলিি উলদ্যাগ লনলি   

iii. প্রলতষ্ঠালনি সকি পলিচািকবৃন্দ কম থিত র্াকলি   
লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii       খ) i ও iii   

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (খ)        

                                                             

 অলভন্ন তথ্যলভলত্তক েহুলনে থাচলন প্রশ্ন: 
 

লনলচি অনুলেেটি পল া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি োও:  

বজািা বকাম্পালন লি. প্রলত বিয়াি ১০০ টাকা কলি ৫০,০০০ বিয়ালিি অনুলমালেত মূিধন লনলয় লনেলিত িয়। বকাম্পালন ১০% 

োট্টায় ৮০% বিয়াি ইস্যয কলি।  

 

প্রশ্ন: বকাম্পালন কী পলিমাণ বিয়াি ইস্যয কলি? 

ক) ২০,০০০ বিয়াি     খ) ৩০,০০০ বিয়াি    

গ) ৪০,০০০ বিয়াি     ঘ)  ৫০,০০০ বিয়াি                                                                            

উত্তি: (গ) 

 

প্রশ্ন: বিয়াি অেিালিি পলিমাণ কত? 

ক)  ২,০০,০০০ টাকা    খ)  ৩,০০,০০০ টাকা     

গ)  ৪,০০,০০০ টাকা      ঘ)  ৫,০০,০০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (গ) 

 

লনলচি অনুলেেটি পল া এেং পিেতী ২টি প্রলশ্নি উত্তি োও:  

 

েীলি, েীপা ও আিা লতন বোন আিা লিলমলটে নালম একটি বকাম্পালন গঠন কলিালত চায়। এ উলেলে লনম্নরূপ খিচসমূি সংঘটিত 

িয়:  

গলেষণা ও পলিকল্পনা প্রণয়ন খিচ ১০,০০০ টাকা, বকাম্পালনি গঠন সংিান্ত গুরুত্বপূণ থ সভায় খিচ ১৫,০০০ টাকা, স্মািকলিলপ 

বতলিি খিচ ৫০,০০০ টাকা, পলিলমি লনয়মােলিি খিচ ৩০,০০০ টাকা, লনেিন ও অন্যান্য খিচ ২০,০০০ টাকা, প্রচািপত্র লেলি 

খিচ ৭০,০০০ টাকা এেং অেলিখলকি কলমিন ৩৫,০০০ টাকা। অত:পি বকাম্পালনটি গঠিত িয়।  

 

প্রশ্ন: বকাম্পালন গঠলনি প্রার্লমক খিচােলি কত? 

ক)  ১০,০০০ টাকা     খ)  ৭৫,০০০ টাকা     

গ)  ১,০৫,০০০ টাকা     ঘ)  ১,২৫,০০০ টাকা                                                                           

উত্তি: (ঘ) 



 

প্রশ্ন: বকাম্পালনি লসদ্ধান্ত অনু ায়ী প্রলতেছি প্রার্লমক খিচােলিি ৫% অেলিাপলনি লসদ্ধান্ত লনলি - 

i. লনট মুনাফা ৬,২৫০ টাকা হ্রাস পালে    

ii. বমাট খিচ ৬,২৫০ টাকা বৃলদ্ধ পালে   
iii. বমাট মুনাফা ৫,২৫০ টাকা বৃলদ্ধ পালে   
লনলচি বকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii       খ) i ও iii   

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii     

উত্তি: (খ)                                                                    

 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 

 আলিাচয লেষলয়ি উপি সাধািণত েহুলনে থাচলন প্রশ্ন িলয় র্ালক। লেগত লতনেছলিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি 
ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

 

 তলে বিয়াি মূিধলনি বেলণলেভাগ, বিয়াি অলধিাি, বিয়াি অেিাি ও প্রার্লমক খিচ, বিয়াি ইস্যযখিচ ও ব্যাংক চাজথ লনণ থয় 
সংিান্ত ২ নম্বি উপল াগী সৃজনিীি প্রশ্ন িয়। সৃজনিীি প্রশ্ন লনলয় ব্যেিালিক সমস্যা সমাধালনি সময় আলিাচনা কিা িলে। 
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বেপজা পােলিক স্কুি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলিকল্পনা -০১ 

লিসালেেজ্ঞান লিতীয়পত্র 

চতুর্ থ অধ্যায়: ব ৌর্মূিধনী বকাম্পালনি মূিধন 

 

ক্লাস-০৩ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 বিয়াি ইস্যয লিসােিেণ প্রলিয়া :  
সমিাি, অলধিাি ও অেিালি বিয়াি ইস্যয কিা িলি কীভালে -  

o জালেো োলখিা 
o খলতয়ান লিসাে প্রস্তুত  
o আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুতকলিাণ  

 বিয়াি ইস্যয ও লেলিকলিাণ ব্যয় লিসােিেণ: 
 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 

 বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি জালেো োলখিা লিসালেি েইলত লিলপেদ্ধ কিলত পািলে।   

 বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি বর্লক প্রলয়াজনীয় খলতয়ান লিসাে প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি বর্লক বকাম্পালনি আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী প্রস্তুত কিলত পািলে।   

 বকাম্পালনি বিয়াি ইস্যয ও লেলিকলিাণ ব্যয় লিসােভুি কিলত পািলে। 

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

বফৌলজয়া ফাম থা লিলমলটে-এি অনুলমালেত মূিধন ১০,০০,০০০ টাকা,  া প্রলতটি ১০ টাকা মূলল্যি বিয়ালি লেভি। বকাম্পালন 

ইিাি অনুলমালেত মূিধলনি ৮০% বিয়াি জনসাধািলণি লনকট লেিলয়ি উলেলে পলত্রকায় লেেিণপত্র ইস্যয কলি। ইস্যযকৃত 

বিয়ালিি বচলয় ১৫% অলধক আলেেনপত্র পাওয়া বগি। লনধ থালিত সংখ্যক বিয়াি  র্ািীলত লেলি কিা িয় এেং অলতলিি বিয়াি 

আলেেলনি টাকা সংলিষ্ট্ আলেেনকািীলেি বফিত বেয়া িয়।  

 

২ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 প্রাি বিয়াি আলেেনপলত্রি সংখ্যা ও টাকাি পলিমাণ লনণ থয় কলিা।   

 আলেেনকৃত বিয়ালিি সংখ্যা ও লেলিকৃত বিয়ালিি সংখ্যা লনণ থয় কলিা। 

 বফিতকৃত বিয়াি আলেেলনি অলর্ থি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 

 অনুলমালেত, ইস্যযকৃত, লেলিকৃত ও আোয়কৃত বিয়াি মূিধলনি মূিধলনি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 
 ৪ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 বকাম্পালনি বিয়াি মূিধন লিসাে ও ব্যাংক লিসাে লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 বকাম্পালনি েইলত প্রলয়াজনীয়/লিয়াি ইস্যযসংিান্ত জালেো োলখিা বেখাও। 

 বকাম্পালনি আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী/লস্থলতপত্র প্রস্তুত কলিা। 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৮ সালিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

 অলিাচয লেষলয়ি ওপি েহুলনে থাচলন প্রশ্নও িয়। অতএে, লেগত ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৮ সালিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি 
ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 

<><><><><><><><><><><><><> 
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ক্লাস-০৪ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অলধিালি বিয়াি ইস্যয সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান  
 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 বকাম্পালনি েইলত অলধিালি বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি লিসােিেণ কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

প্রগলত বটক্সটাইি লি: প্রলতটি ১০ টাকা মূলল্যি ৫,০০,০০০ বিয়ালি লেভি ৫০,০০,০০০ টাকা অনুলমালেত মূিধন লনলয় লনেলিত। 

বকাম্পালন অনুলমালেত বিয়ালিি ৬০% প্রলত বিয়াি ১০% অলধিালি জনসাধািলণি লনকট লেিলয়ি উলেলে পলত্রকায় লেজ্ঞলি 

প্রচাি কলি। জনসাধািলণি লনকট ইস্যযকৃত বিয়াি বচলয় ৫% বেলি আলেেন পাওয়া  ায় এেং বকাম্পালনি পলিচািন প থে তা 

 র্ািীলত েলেত কলি।  

জনসাধািলণি লনকট ইস্যযকৃত বিয়ালিি ওপি বিয়াি প্রলত ১ টাকা িালি অেলিখলকি কলমিন এেং ০.৫০ টাকা িালি ব্যাংক 

চাজথ ধা থ কিা িলিা এেং তা ব্যাংলকি মাধ্যলম পলিলিাধ কিা িয়।   

 

২ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বফিতকৃত বিয়াি আলেেলনি অলর্ থি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 

 বিয়াি প্রলত অলধিাি ও বমাট বিয়াি অলধিালিি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 

 অেলিখলকি কলমিন ও ব্যাংক চালজথি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 
 

 ৪ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বকাম্পালনি ব্যাংক লিসাে  ও বিয়াি অলধিাি লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 বকাম্পালনি েইলত প্রলয়াজনীয়/লিয়াি ইস্যযসংিান্ত জালেো োলখিা বেখাও। 

 বকাম্পালনি আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী/লস্থলতপত্র প্রস্তুত কলিা। 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৮ সালিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 
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ক্লাস-০৫ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অেিালি বিয়াি ইস্যয সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান   
 

 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 

 বকাম্পালনি েইলত অেিালি বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি লিসােিেণ কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন :    

 

বমৌলমতা লিিঃ প্রলতটি ১০ টাকা মূলল্যি ১,০০,০০০ বিয়ালি লেভি ১০,০০,০০০ টাকা অনুলমালেত মূিধলন লনেলিত িয়। বকাম্পালন 

ইিাি অনুলমালেত মূিধলনি ৭৫% বিয়াি, প্রলত বিয়াি ১০% অেিালি জনসাধািলণি লনকট লেিলয়ি উলেলে ইস্যয কলি।  

বকাম্পালন ইস্যযকৃত বিয়ালিি ৯০% আলেেন পায়। আলেেনকৃত বিয়ািগুলি  র্ািীলত লেলি কিা িয়। বিয়াি প্রলত ০.৫০ টাকা 

িালি ব্যাংক চাজথ এেং ১ টাকা িালি অেলিখলকি কলমিন ব্যাংক কর্তথক পলিলিাধ কিা িয়।  

 

২ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বিয়াি প্রলত অেিাি ও বমাট বিয়াি অেিালিি পলিমাণ লনণ থয় কলিা।  

 অেলিখলকি কলমিন ও ব্যাংক চালজথি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 
 

 ৪ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বকাম্পালনি ব্যাংক লিসাে  ও বিয়াি অেিাি লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 বকাম্পালনি েইলত প্রলয়াজনীয়/লিয়াি ইস্যযসংিান্ত জালেো োলখিা বেখাও। 

 বকাম্পালনি আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী/লস্থলতপত্র প্রস্তুত কলিা। 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৮ সালিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 
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ক্লাস-০৬ 

সময়: ৪৫ লমলনট 

 

আলিাচয সূলচ:  

 

 অ-নগে বিনলেলনি লেপিীলত বিয়াি ইস্যয সংিান্ত ব্যেিালিক সমস্যাি সমাধান   
 

লিখনফি (Learning Outcomes):  

 

 বকাম্পালনি েইলত অ-নগে বিনলেনি লেপিীলত বিয়াি ইস্যয সংিান্ত বিনলেলনি লিসােিেণ কিলত পািলে।   

 

নমুনা প্রশ্ন:  

 

বমৌস্যলম বকাং লিলমলটে প্রলতটি ১০ টাকা মূলল্যি 1,০০,০০০ বিয়ালি লেভি বমাট 1০,০০,০০০ টাকা লনলয় লনেলিত িলিা। 

বকাম্পালন ইিাি অনুলমালেত মূিধলনি ৫০,০০০ বিয়াি জনগলণি লনকট ইস্যযি লসদ্ধান্ত গ্রিণ কলি।  

২০১৯লি:  

জানু-৩১ জলম িয় কলি উিাি মূল্য োেে প্রলত বিয়াি ১০% অেিালি ২০,০০০ বিয়াি ইস্যয কলি। 

বফব্রু-০১ ৩০,০০০ বিয়াি, প্রলত বিয়াি ১০% অেিালি ইস্যযি উলেলে পলত্রকায় লেজ্ঞাপন প্রোন কলি।  

মাচ থ-০১ ২৮,০০০ বিয়ালিি আলেেন পাওয়া বগি। 

মাচ থ-১৫ আলেেনকৃত বিয়াি  র্ািীলত লেলি কিা িলিা।  
 

২ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বমাট অিীক সম্পলত্তি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 

 অলেলিকৃত বিয়াি মূিধলনি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 

 জলম িয় োেে অলধিালিি পলিমাণ লনণ থয় কলিা। 
 

 ৪ নম্বলিি উপল াগী প্রশ্ন: 

 

 বকাম্পালনি ব্যাংক লিসাে  ও বিয়াি অেিাি লিসাে প্রস্তুত কলিা। 

 বকাম্পালনি েইলত প্রলয়াজনীয়/লিয়াি ইস্যযসংিান্ত জালেো োলখিা বেখাও। 

 বকাম্পালনি আলর্ থক অেস্থাি লেেিণী/লস্থলতপত্র প্রস্তুত কলিা। 

 

লেলিষ পিামি থ/মন্তব্য: 

 

 ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৮ সালিি লেলভন্ন লিো বোলে থি প্রশ্নগুলিি ওপি ভালিাভালে প্রস্তুলত লনলে। 
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